
Vedtægter for Humørdanserne Vejle

§ 1 Navn
Foreninqens navn er HUMØRDANSERNE VEILE.

-:oreningen er stiftet den 22. juni 200,4.

Foreningens hjen'rsted er Vejle Kommune.
Foreningen er medlem af DGi Vejle Amt.

§ 2 Formål
Foreningens formål er :

. ar udbrede kendskabet til alle danseformer, med særlig vægt på pardans til fest og fornøjelse
r at skabe samvær, trivsel og glæde ved dansen.
r at s§rke fællesskabet og kammeratskabet blandt medlemmer.
r at varetage nredlemnrerrres interesser overfor myndighederne og DGl.

§ 12 Foreningens opiøsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en til dette formål indkaldt ekstraordinær

generalforsamling. Til dennes besluhringsdygtighed ktæt es, at mindst 2/3 aI foreningens

stemmeberettigeJe medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/s af de

afgivne $,ldige stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en- generalforsamling, der ikke er

beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutrring kan træffes med ovennævnte

stemmeflertal, uanset hvilket antal stemrneberettigede medlemmer, der er til stede. På

generalforsamlingen skal samtidig Lræffes besluhring om, hvad der skal ske med foreningens formue,

herur-r.ler eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

I der ikke ved
os Musik, DGIsammenlæsnins etc.. skal den formue der er i overdrases til udvalset for

Amt til # dans i

Bestyrelsen kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formuen er effektueret.

Roc.trrrclccnq rt ndelse fnr fnrqlan nm qletnino t1 r.1 2 ctk )'
Forholdet til DGI er drøftet i bestyrelse n, fordi DGI i vores område ikke længere har et udvalg for Dans

og Musik og dermed heller ikke virker for udvikling af dans i vores område, bl.a. ved at udbyde kurser

for instruktØrer. Vejle Kommunes kursustilskud (50 %)forudsætter, at kurser er udbudt af DGI

Konsekvensen heraf er, at vi i vores forening selv må finde relevante kurser og også afholde samtlige

udgifter forbundet dermed. Bestyrelsen vurderer, at medlemskab af DGI fortsat er fordelagtigt på grund

af forsikringsdækning af vore instruktører, samt fri ret til at bruge al musik til undervisning uden at skulle

betale afgift for det (via DGI aftale om Codak).
Derimodiinder bestyrelsen ikke længere par. 12, stk. 2 relevant at have stående ivedtægterne.

Bestyrelsesforslag til vedtægtsændring den 15. marts 2018:


